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D ocum entos

sintese do dia
5 de junho de 2008
sobre os leigos, no
conselho geral alargado

1.
A afirma^ao de perten^a a Congrega^ao atraves da profissao religiosa ou da associa^ao, assim como o reconhecimento do papel dos leigos no seio da Congrega^ao, convidam:
* A investigar melhor, atraves de um novo questionario,
tudo o que existe, em todas as circunscri^oes, incluindo nas
diferentes formas de associa^ao a Congrega^ao e sua Missao
(tanto de leigos como padres e religiosas), em ordem a uma
visao mais completa e compreensiva da questao.
* A incentivar a criatividade nas diferentes formas de
liga^ao e perten^a a Congrega^ao, concretamente nas circunscri<;6 es onde ha poucas iniciativas nesse dominio. Os confrades para tal missao devem ser bem escolhidos e comprometidos nesse ideal de procurar e desenvolver outras formas de perten9a. O Conselho Geral, por sua vez, devera fornecer um conjunto de in d ic a te s (sob a forma de ID ou Carta comum, ou
outra...) que sejam iluminadoras e inspiradoras, porque reflectem a seiva da arvore espiritana e porque indicam possiveis
etapas nessa rela^ao e perten^a.
* Apresentar um Directorio de Associa^ao a Congrega9ao que reconhe^a oficialmente como autentica voca^ao espi

ritana o compromisso, diversificado e multiplo, de tantos lei
gos ligados a Congrega^ao desde ha varios anos. Caracterfsticas
do Directorio:
a)
Procurar ajudar a discernir a diferen^a, em cada circunscri^ao, entre contra to m oral/espiritual e contrato civil ou
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de trabalho. Haja, no entanto, uma carta de missao que defi
ne o servigo prestado pelo membro associado.
b) Servir de documento de trabalho em ordem a uma
decisao capitular de inclusao no directorio da Organizagao
e/o u na Regra de Vida Espiritana.
c) Prever programas e tempo de formagao/provagao.
d) Definir as condigoes para um compromisso definitivo.
e) Prevenir e respeitar todas as questoes de justiga social
do leigo associado, em linha com a sua condigao de assalariado ou voluntariado.
2. Outras ideias:
a) Consultar outras Congregagoes e mesmo a forma de
funcionamento e exercfcio da autoridade das denominadas
novas comunidades.
b) Progressivamente procurar uniformizagao da linguagem.
c) A necessidade de os membros professos terem uma atitude mais positiva e aberta a respeito dos Leigos Associados.
Equipa: Antonio Galvao, Jose Sabenga e Mark Connolly.
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